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Como utilizar o Zoom nas 
audiências trabalhistas
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(29/12/2020)

- Instituiu a plataforma Zoom para 
audiências e sessões de 
julgamento nos órgãos da Justiça 
do Trabalho, inclusive nos Cejuscs.

- Vedou o uso de múltiplas 
ferramentas de videoconferência 
para essas finalidades.

- Prazo até o dia 30/04/2021 para 
adaptação dos Regionais.

Porque o Zoom?



Links para acesso às salas de 
audiência ou sessão

- Serão fixos;
- Serão apresentados na página do 

TRT;
- Poderão ser enviado na 

notificação.

Novos procedimentos

























Iniciando o uso do 
Zoom no computador

No computador:

1. Não é necessário instalar o 
cliente Zoom para participar de 
audiências/sessões. 

2. Ao clicar no link da sala de 
audiência, siga os seguintes 
passos:



Clique em 
Cancelar.

Se precisar 
alterar o idioma, 
clique na seta e 
selecione o de 
sua preferência



Clique em 
Ingresse em seu 
navegador. 











Na Vara, o secretário da 
audiência já estará 
vendo os participantes 
na sala de espera. 

Ele poderá enviar 
mensagens para quem 
estiver na sala de 
espera, mas não há 
opção para receberem 
informações de quem 
está aguardando. 

Tela do Secretário de Audiência





Ao ser admitido na sala de audiência, entrará automaticamente com 
o microfone desativado. Lembre de ativá-lo ao falar.



Funções do Zoom a 
serem utilizadas nas 
audiências

- Ativar/desativar microfone;
- Ativar/desativar câmera;
- Modificar o layout da tela.









Iniciando o uso do 
Zoom no celular

Instale o aplicativo Zoom Cloud 
Meetings



Antes de acessar o link 
da audiência, faça login 
no Zoom. Isso é 
necessário para que o 
advogado possa trocar 
seu nome de exibição e 
assim, ser identificado 
pelo Secretário de 
audiência na sala de 
espera.



Informe seus dados 
de login. 



Na tela a seguir, escolha 
configurações.



Selecione: Básico



Selecione Nome de 
exibição.



Coloque o número do 
processo no nome e 
escolha Salvar. A seguir, 
clique no link da 
audiência e será 
direcionado 
automaticamente para a 
sala de espera.



Ao ser admitido na sala de 
audiências, receberá a 
seguinte mensagem. 
Escolha “Ligar usando 
Áudio da Internet”.

Se isso não for feito, seu 
microfone não funcionará 
na audiência.



Ao entrar na sala de audiências, poderá passar telas no Zoom, 
escolhendo entre diferentes formas de visualização da reunião.



Para evitar ruídos, seu 
microfone será 
automaticamente 
desativado ao entrar na 
videoconferência. Não 
esqueça de ativá-lo ao 
falar.



Caso esqueça, é possível 
que o secretário solicite 
que ative seu microfone. 
Nesse caso, receberá a 
seguinte mensagem na 
tela. Deve apenas 
selecionar “Desativar 
mudo”.



Importante: caso não tenha 
selecionado na etapa inicial 
“Ligar usando Áudio da 
Internet”, o secretário não 
conseguirá enviar essa 
mensagem e seu som 
não funcionará. Para 
solucionar, clique no 
ícone indicado e faça 
essa seleção.



Para permitir a conexão automática de seu microfone 
pelo celular, pode realizar a seguinte configuração:







Outras dicas para 
audiências:

- Advogados e partes não 
podem utilizar planos de fundo;

- Procure utilizar uma fonte de 
luz frontal;

- Siga as orientações do 
magistrado sobre a disposição 
das pessoas no ambiente físico 
em que estiver.
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Agradeço a atenção.
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